U C H W A Ł A NR XXX/184/2016
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Wspierania Rodziny na lata 2017- 2019
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 roku poz. 446 i i 1579 ) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U z 2016r. Poz. 575, 1198 i 1583 )
uchwala się :
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski
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Wprowadzenie
Rodzina jest podstawowym środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka, które powinno
zapewnić mu bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne. Oddziałuje w sposób świadomy i
nieświadomy na dziecko, przekazując mu system wartości, tradycje, kształtując jego
aktywność i postępowanie na całe życie. Jak określa Powszechna Deklaracja Praw Dziecka
ONZ rodzina jest naturalną i fundamentalną jednostką społeczeństwa i podlega ochronie ze
strony społeczeństwa jak i państwa. W związku z tym Ustawa z dnia 9 czerwca 2011roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej rodzinom, u których pojawiają się
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Prawidłowemu funkcjonowaniu
rodziny zagraża szereg czynników, wśród których istotny wpływ mają zjawiska patologiczne.
Ich oddziaływanie czyni daną rodzinę dysfunkcyjną.
Program wspierania rodziny skierowany jest do mieszkańców Gminy Wierzbica, realizowany
będzie na terenie tejże Gminy.

Podstawą działań ujętych w programie są akty prawne:
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dz.U. z 2016r.575)
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016.930)
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z

2015r.1390)
4. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016.487)

Cel główny programu:
Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zintegrowanie i wspólne działanie na rzecz dziecka i
rodziny w Gminie Wierzbica.
Cele szczegółowe:
1. Zapobieganie sytuacji kryzysowych i monitorowanie środowisk rodzinnych

przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji.
2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny
3. Rozwój usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych
4. Działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców w tym promowanie

właściwych postaw rodzicielskich poprzez uczestnictwo rodziny w projektach do nich
kierowanych
5. Stwarzanie rodzinom możliwości w organizowaniu grup wsparcia mających na celu

wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji.
6. Współpraca z osobami , instytucjami i organizacjami pracującymi z dziećmi i

rodzicami.

Adresaci programu:
Odbiorcami programu są rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Wierzbica w szczególności
rodziny wykluczone społecznie lub zagrożone tym zjawiskiem oraz rodziny wymagające
wsparcia ze strony profesjonalnych służb społecznych.
Program jest kierowany głównie do:
1. Rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych
2. Rodzin żyjących w ubóstwie w tym dotknięte bezrobociem
3. Rodzin u których występują uzależnienia
4. Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym
5. Rodzin dotkniętych przemocą
6. Rodzin niepełnych
7. Rodzin wielodzietnych

Realizatorzy Programu:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy.
2. Urząd Gminy w Wierzbicy.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Wierzbicy.
4. Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Wierzbicy.
5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Wierzbicy.
6. Posterunek Policji w Wierzbicy.
7. Placówki Oświatowe na terenie gminy Wierzbica.

Sposób realizacji programu:
Przewidywane formy działania w ramach realizacji celów programu:


współpraca instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej



stworzenie wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze



zminimalizowanie negatywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży



zwiększenie poczucia bezpieczeństwa



zwiększenie dostępności rodziny do poradnictwa specjalistycznego

Promocja i monitorowanie programu:
Promocja programu prowadzona będzie na stronach internetowych realizatorów programu,
placówek szkolnych i przedszkolnych, a także wszelkich imprezach środowiskowych z
udziałem adresatów.
Monitoring Programu umożliwi wgląd w realizacje podejmowanych działań, ocenę ich
skuteczności oraz podejmowanie bieżących działań korygujących.
Sprawozdania z realizacji program przekładane będą w terminie do 31 marca kolejnego roku
jego obowiązywania.
Spodziewane rezultaty:
1. Poprawa funkcjonowania społecznego rodzin ze środowisk zagrożonych

wykluczeniem społecznym
2. Wzmocnienie więzi rodzinnych

3. Nabycie przez rodzinę umiejętności i wiedzy na temat właściwego rozwiązywania

sytuacji konfliktowych
4. Zminimalizowanie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej
5. Poprawa sytuacji dziecka w środowisku szkolnym i rówieśniczym
6. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rodzin

Finansowanie programu:
Realizacja zdań programu może być finansowana:


Ze środków własnych budżetu samorządu terytorialnego



Ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł



Z dotacji celowych z budżetu państwa.

Podsumowanie:
Gminny Program Wspierania Rodzina na lata 2017-2019 zakłada tworzenie systemu wsparcia
dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
poprzez zintegrowanie i spójne działanie na rzecz dzieci i rodziny w gminie Wierzbica.
Wsparcie będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie będą stwarzane
możliwości samodzielnego zmierzania się ze swoimi problemami, co zwiększy jej szanse na
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku.
Ważnym elementem powodzenia w zakresie realizacji programu jest ścisła współpraca
podmiotów zajmujących się sprawami rodziny i podejmowanie interdyscyplinarnych działań.

Sprawozdanie sporządził:
Asystent rodziny: Patrycja Sodel
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : Halina Janiszek-Stajniak
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski

